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תקנות האפוטרופוס הכללי )שכר( )תיקון(, התשע"ד-2014

בתוקף סמכותי לפי סעיף 23)א()2( לחוק האפוטרופוס הכללי, התשל"ח-11978, ובאישור 
שר האוצר לפי סעיף 30 לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-21985, אני מתקינה תקנות אלה: 

בתקנה 1)ב()1( לתקנות האפוטרופוס הכללי )שכר(, התשל"ח-31978 )להלן - התקנות    1
העיקריות( - 

בפסקת משנה )ב(, בסופה יבוא "ואולם האפוטרופוס הכללי יפטור מתשלום שכר   )1(
לפי פסקת משנה זו אם מצא כי התקיימו כל אלה: 

)א(  השווי הכולל של הכספים השייכים לחסוי אינו עולה על 150,000 שקלים 
חדשים, ואין לו, למעט דירת מגוריו, כל רכוש אחר;

כלל הכנסותיו החודשיות של החסוי מקורן בגימלה כהגדרתה בחוק הבטחת  )ב( 
הכנסה, התשמ"א-41980, או בקצבה לפי חוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, 
התשנ"ה-51995, או ממקורות הכנסה אחרים אשר סכומם הכולל אינו עולה על 

שכר המינימום לחודש כהגדרתו בחוק שכר מינימום, התשמ"ז-61987;"; 

בפסקת משנה )ד(, המילים "או אפוטרופוס" - יימחקו    )2(

בתקנה 3 לתקנות העיקריות, בסופה יבוא "לעניין תשלום שכר ביקורת פרטה כאמור    2
בתקנה 1)ב()1()ב(, רשאי האפוטרופוס הכללי, לפי בקשת אפוטרופוס בהחלטה מנומקת, 

לתת ארכה לתשלום עד מועד קבלת כספי החסוי לידי האפוטרופוס"   

י"ב באדר א' התשע"ד )12 בפברואר 2014(
)חמ 3-1708(

ני לב י  פ י צ  
שרת המשפטים   

צו המועצות המקומיות )שירות העובדים( )תיקון(, התשע"ד-2014

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת המועצות המקומיות1, אני מצווה לאמור:

"לא  אחרי  התשכ"ב-21962,  העובדים(,  )שירות  המקומיות  המועצות  לצו   13 בסעיף    1
יתמנה אדם עובד רשות מקומית" יבוא "למעט למשרת המנהל הכללי" 

תחילתן של תקנות אלה שלושים ימים מיום פרסומן    2
ב' באדר ב' התשע"ד )4 במרס 2014(

)חמ 3-4788(

ר ע ס ן  ו ע ד ג  
              שר הפנים 

תיקון תקנה 1

תיקון סעיף 13

תיקון תקנה 3

__________
ס"ח התשל"ח, עמ' 61; התשע"ג, עמ' 121   1

ס"ח התשמ"ה, עמ' 60   2
ק"ת התשל"ח, עמ' 1623; התשס"ב, עמ' 100   3

ס"ח התשמ"א, עמ' 30   4
ס"ח התשנ"ה, עמ' 210   5

ס"ח התשמ"ז, עמ' 68; התשע"א, עמ' 936   6

__________
דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמ' 256   1

ק"ת התשכ"ב, עמ' 2562; התשל"ז, עמ' 1346   2

תחילה
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צו התכנון והבנייה )פטור מהיטל השבחה( )הוראת שעה( )מס' 4(, 
התשע"ד-2014

והבנייה,  התכנון  לחוק  השלישית  בתוספת  19)ב()2(  סעיף  לפי  סמכותנו  בתוקף 
התשכ"ה-11965 )להלן - החוק(, ובהסכמת עיריית חיפה, אנו מכריזים בזה ומצווים לאמור: 

בתקופת תוקפו של צו זה לא תחול חובת תשלום היטל השבחה בשל בנייה של דירת    1
מגורים על מקרקעין שהיה קיים עליהם מבנה ערב תחילתו של צו זה, או הרחבה של 
דירת מגורים בגין תכנית חפ/2278, לרבות הקלות מכוחה, במתחם המתואר בתוספת 

לצו זה )להלן - המתחם( 

)29 בנובמבר 2017(, זולת אם בוטלה  תוקפו של צו זה עד יום י"א בכסלו התשע"ח    2
ההכרזה2 על המתחם לפינוי לשם בינוי קודם לכן 

תוספת
)סעיף 1(

מורדות  במתחם   24  ,23 חלקות   10746 וגוש   ,205-201  ,186-184  ,158 חלקות   10745 גוש 
הכרמל הצרפתי בחיפה 

י"ח באדר א' התשע"ד )18 בפברואר 2014(
)חמ 3-3634(

ר ע ס ן  ו ע ד ג
שר הפנים

ן ה כ ה ל  א י ר א י  ר ו א
שר הבינוי והשיכון

צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( )תיקון(, התשע"ד-2014

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת המועצות המקומיות1, אני מצווה לאמור:

בסעיף 57 לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(, התשי"ח-21958 -      1
בסעיף קטן )א(, אחרי "מזכיר" יבוא "אם לא מונה מנהל כללי";  )1(

אחרי סעיף קטן )א( יבוא:   )2(

לא  שהמועצה  ובלבד  כללי  מנהל  למועצה  למנות  רשאי  המועצה  ")א1( ראש 
מינתה מזכיר  

שוועדת  מי  אלא  כללי,  מנהל  למשרת  אדם  המועצה  ראש  ימנה   )א2( לא 
המכרזים לאישור מינוי מנהל כללי כאמור בסעיף קטן )א5( אישרה את כשירותו  

והתאמתו לתפקיד 

)א3( מנהל כללי שמונה כאמור ישמש גם מזכיר המועצה 

)א4( לא מונה מזכיר או מנהל כללי לפי סעיפים קטנים )א1( עד )א3(, תמנה 
עובדי  מבין  ראוי  אדם  חודשים  שלושה  על  תעלה  שלא  לתקופה  המועצה, 

הרשות המקומית שימלא את תפקידי המזכיר 
__________

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמ' 256   1
ק"ת התשי"ח, עמ' 1256; התשע"ג, עמ' 1157   2

פטור מהיטל 
השבחה

תיקון סעיף 57

תוקף

__________
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307   1

ק"ת התשע"ב, עמ' 1075   2
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)א5( אלה חברי הוועדה לאישור מינוי מנהל כללי:  

ראש המועצה או נציגו מקרב סגניו, אשר ישמש יושב ראש הוועדה;  )1(

שני חברי מועצה שהיא תבחר, שאחד מהם לפחות הוא נציג סיעה    )2(
בוועדת  מיוצגות  הסיעות  כל  ואם  ההנהלה;  בוועדת  מיוצגת  שאינה 

ההנהלה, חבר המועצה שאינו חבר בוועדת ההנהלה;

היועץ המשפטי של המועצה;  )3(

נציג שימנה השר, המשמש מנהל כללי ברשות אחרת   )4(

)א6( מנהל כללי שהתמנה לפי סעיף זה רשאי ראש הרשות לפטרו " 

תחילתן של תקנות אלה שלושים ימים מיום פרסומן       3
ב' באדר ב' התשע"ד )4 במרס 2014(

)חמ 3-136(

ר ע ס ן  ו ע ד ג  
שר הפנים  

צו המועצות המקומיות )א( )תיקון(, התשע"ד-2014

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת המועצות המקומיות1,  אני מצווה לאמור:

בסעיף 139 לצו המועצות המקומיות )א(, התשי"א-21950 -     1
האמור בו יסומן ")א(" ובו, אחרי "מזכיר" יבוא "אם לא מונה מנהל כללי";  )1(

אחרי סעיף קטן )א( יבוא:   )2(

לא  שהמועצה  ובלבד  כללי  מנהל  לרשות  למנות  רשאי  המועצה  ")ב( ראש 
מינתה מזכיר  

שוועדת  מי  אלא  כללי,  מנהל  למשרת  אדם  המועצה  ראש  ימנה  לא  )ג(  
המכרזים לאישור מינוי מנהל כללי כאמור בסעיף קטן )ו( אישרה את כשירותו  

והתאמתו לתפקיד 

)ד( מנהל כללי שמונה כאמור ישמש גם מזכיר המועצה 

)ד(,  עד  )ב(  קטנים  סעיפים  הוראות  לפי  כללי  מנהל  או  מזכיר  מונה  )ה( לא 
תמנה המועצה, לתקופה שלא תעלה על שלושה חודשים, אדם ראוי מבין עובדי 

הרשות המקומית שימלא את תפקידי המזכיר 

אלה חברי הוועדה לאישור מינוי מנהל כללי:  )ו( 

ראש המועצה או נציגו מקרב סגניו, אשר ישמש יושב ראש הוועדה;  )1(

שני חברי המועצה שהיא תבחר, שאחד מהם לפחות הוא נציג סיעה    )2(
בוועדת  מיוצגות  הסיעות  כל  ואם  ההנהלה;  בוועדת  מיוצגת  שאינה 

ההנהלה, חבר המועצה שאינו חבר בוועדת ההנהלה;

היועץ המשפטי של המועצה;  )3(

נציג שימנה השר, המשמש מנהל כללי ברשות אחרת   )4(
__________

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמ' 256   1
ק"ת התשי"א, עמ' 178; התשע"ד, עמ' 522   2

תיקון סעיף 139

תחילה
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מנהל כללי שהתמנה לפי סעיף זה רשאי ראש הרשות לפטרו " )ז( 

תחילתן של תקנות אלה שלושים ימים מיום פרסומן    3
ב' באדר ב' התשע"ד )4 במרס 2014(

)חמ 3-269-ת1(

ר ע ס ן  ו ע ד ג  
              שר הפנים   

 

תקנות הרופאים )כשירויות לביצוע פעולות חריגות( )הוראת שעה( )תיקון(, 
התשע"ד-2014

חדש[,  ]נוסח  הרופאים  לפקודת  ו–61  ו–)ג(  59)ב(  סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשל"ז-11976, ובאישור שרת הבריאות, אני מתקין תקנות אלה:

שעה(,  )הוראת  חריגות(  פעולות  לביצוע  )כשירויות  הרופאים  לתקנות   1 בתקנה    1
התשס"ח-22008, במקום "בתקופה של שש שנים" יבוא "בתקופה של שבע שנים" 

תחילתן של תקנות אלה ביום כ"ב בניסן התשע"ד )22 באפריל 2014(    2
י' באדר א' התשע"ד )10 בפברואר 2014(

)חמ 3-1800(

אני מאשרת 
ו ז מ ג ני  ו ר

המנהל הכללי של משרד הבריאות

ן מ ר ג ל  ע י
שרת הבריאות

תקנות הרופאים )כשירויות לביצוע פעולות חריגות( )תיקון(, התשע"ד-2014

התשל"ז-11976  חדש[,  ]נוסח  הרופאים  לפקודת  59)א()1(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
)להלן - הפקודה(, אני מתקין תקנות אלה:

חריגות(,  פעולות  לביצוע  )כשירויות  הרופאים  לתקנות  השנייה  בתוספת    1
התשס"א-22001 )להלן - התקנות העיקריות(, אחרי פרט 5 יבוא:

"6  במכון גסטרו בבית חולים, אחות מוסמכת העובדת במכון שנה לפחות

הזרקה ישירה לווריד של תרופות הרגעה, נרקוטיקה ואנטידוט "  )1(

בתוספת השביעית לתקנות העיקריות, אחרי פרט 7 יבוא:   2
"8  טכנולוג רפואי

הפעלת מכשיר Intra-aortic baloon pump בחדר במכון צנתורים;  )1(

הזרקת חומרים רדיואקטיביים לתוך הווריד בבית חולים ובפיקוח רופא   )2(

תחילה

תיקון תקנה 1

תחילה

__________
דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 32, עמ' 653   1
ק"ת התשס"ח, עמ' 838; התשע"ג, עמ' 805   2

תיקון התוספת 
השנייה

תיקון התוספת 
השביעית

__________
דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 30, עמ' 594   1

ק"ת התשס"א, עמ' 1020; התשע"ג, עמ' 805   2
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עוזר פתולוג   9

בלא  לפקודה  4)ב(  בסעיף  כמשמעותה  רפואית  השכלה  בעל  או  רפואי  מעבדן 
צורך בסטז', בפיקוח צמוד של פתולוג -

חיתוך תכשירים מאקרוסקופיים;  )1(

סריקת תכשירים ציטולוגיים "  )2(

י"ח באדר א' התשע"ד )18 בפברואר 2014(
)חמ 3-1800(

ו ז מ ג ני  ו ר
המנהל הכללי של משרד הבריאות

תקנות הרוקחים )מכירה של תכשיר בלא מרשם שלא בבית מרקחת או 
שלא בידי רוקח( )תיקון(, התשע"ד-2014

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 42)ג( ו–62 לפקודת הרוקחים ]נוסח חדש[, התשמ"א-11981, 
ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, אני מתקינה תקנות אלה:

בתקנות הרוקחים )מכירה של תכשיר בלא מרשם שלא בבית מרקחת או שלא בידי    1
רוקח(, התשס"ה-22004, בתוספת השנייה -

לצד החומר הפעיל "Diclofenac ומלחיו", בטור ב', בפרט א', במקום "30" יבוא   )1(
;"50"

החומר הפעיל "Guaiaphenesin" והאמור בטור ב' לצדו - יימחקו;  )2(

לצד החומר הפעיל ")Menthol )Laevomenthol", בטור ב', בפרט ה' -  )3(

המילה "במשחה" - תימחק;  )1(

במקום "במבוגרים ובילדים" יבוא "במטופל";  )2(

במקום "בשילוב עם אחד" יבוא "ובשילוב אחד או יותר";  )3(

אחרי פסקת משנה )2( יבוא:  )4(

Aspirin בריכוז שלא יעלה על 2% 1"   )3("

תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן    2
י"ט באדר א' התשע"ד )19 בפברואר 2014(

)חמ 3-3188(

ן מ ר ג ל  ע י  
שרת הבריאות  

תחילה

__________
דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 35, עמ' 694; ס"ח התשס"ב, עמ' 138   1

ק"ת התשס"ה, עמ' 118; התשע"ג, עמ' 212   2

תיקון התוספת 
השנייה
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צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )מחירים מרביים לביצי מאכל( 
)תיקון(, התשע"ד-2014

  בתוקף סמכותנו לפי סעיף 12 לחוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, התשנ"ו-11996, 
לאחר שהתקבלה המלצת ועדת המחירים לפי סעיף 13 לחוק, ובהתאם לסעיף 15)א()1( לחוק 
אזור סחר חופשי באילת )פטורים והנחות ממסים(, התשמ"ה-21985, אנו מצווים לאמור: 

בתקנה 2)א( לצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )מחירים מרביים לביצי מאכל(,    1
התשס"ט-32008 )להלן - הצו העיקרי( -

במקום פסקה )3( יבוא:  )1(

השנייה  בתוספת  א'  בטור  כנקוב  שמשקלן  לביצים   - סיטונית  ")3( באריזה 
וגודלן כנקוב בטור ב' לצדו, המחיר לביצה כמפורט בטור ג' לצדם;";

פסקה )4( - תימחק   )2(

במקום התוספות הראשונה והשנייה לצו העיקרי יבוא:   2
"תוספת ראשונה

)סעיף 2)א()1((

המחיר בשקלים חדשים באריזה קמעונית של 12 ביצים

טור א'
משקל הביצה בגרמים

טור ב'
גודל הביצה

טור ג'
במכירה, למעט באזור אילת

טור ד'
במכירה באזור אילת

לקמעונאי
בלא מע"מ

לצרכן
כולל מע"מ

לקמעונאי 
באזור אילת

לצרכן
באזור אילת

50 9011 609 9013 9ענק  )XL(מעל 73

60 1010 509 1012 9גדול  ) L(מעל 63 עד 73

75 399 508 3911 8בינוני ) M(מעל 53 עד 63

תוספת שנייה
)סעיף 2)א()3((

המחיר בשקלים חדשים לביצה באריזה סיטונית

טור א'
משקל הביצה בגרמים

טור ב'
גודל הביצה

טור ג'
לא כולל מע"מ ובאזור אילת

79 0ענק  )XL(מעל 73

71 0גדול  )L(מעל 63 עד 73

65 0בינוני ) M(מעל 53 עד 63

39 0 "קטן  )S(עד 53

3  תחילתו של צו זה ביום י"ח בכסלו התשע"ד )21 בנובמבר 2013( 
י"ז בכסלו התשע"ד )20 בנובמבר 2013(

)חמ 3-2722(  
ד י פ ל ר  י א י

שר האוצר
ר י מ ש ר  י א י

שר החקלאות ופיתוח הכפר
__________

1 ס"ח התשנ"ו, עמ' 192 

2 ס"ח התשמ"ה, עמ' 204 

3 ק"ת התשס"ט, עמ' 32, עמ' 479 ועמ' 1073; התשע"א, עמ' 1371 ועמ' 1372; התשע"ב, עמ' 627 ועמ' 1709; 

התשע"ג, עמ' 163 

תיקון תקנה 2

החלפת התוספות 
הראשונה והשנייה

תחילה
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הודעת פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )מחיר שירותי תשתית לתדלוק 
מטוסים בנמל התעופה בן–גוריון(, התשע"ד-2014 

שירותי  )מחירי  ושירותים  מצרכים  מחירי  על  פיקוח  לצו   4 סעיף  לפי  סמכותי    בתוקף 
תשתית לתדלוק מטוסים בנמל התעופה בן–גוריון(, התשס"ח-12008, אני מודיע לאמור:

מיום ב' באדר א' התשע"ד )2 בפברואר 2014(, מחיר שירות תשתית לתדלוק הוא 70 1    1
אגורות לליטר 

כ"ח בשבט התשע"ד )29 בינואר 2014(
)חמ 3-2722(

ף ס ו י ר  ב ן  ח   

מנהל מינהל הדלק והגז   
_________

1 ק"ת התשס"ח, עמ' 426; התשע"ב, עמ' 1186 

הודעת פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )מחירי ניפוק גפ"מ(, 
התשע"ד-2014

ניפוק  )מחירי  ושירותים  מצרכים  מחירי  על  פיקוח  לצו   4 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
גפ"מ(, התשנ"ט-11999 )להלן - הצו(, אני מודיע לאמור:

מחירי שירות ניפוק התעדכנו ולפיכך נוסח התוספת לצו, מיום ב' באדר א' התשע"ד   1 
)2 בפברואר 2014(, הוא כלהלן:

"תוספת
)סעיף 2(

מחירי שירות ניפוק גפ"מ

הערותבשקלים חדשיםיחידת חיובהשירות

המחיר כולל אחסון תפעולי 90 16טונה1  ניפוק גפ"מ למכליות
ופעולות שאיבה והזרמה 

הכרוכות בשירות

המחיר כולל אחסון תפעולי 90 9טונה2  ניפוק גפ"מ בהזרמה
ופעולות שאיבה והזרמה 

הכרוכות בשירות "

כ"ח בשבט התשע"ד )29 בינואר 2014(
ף ס ו י ר  ב ן  ח )חמ 3-2722(  

                                                                                   מנהל מינהל הדלק והגז
_________

1 ק"ת התשנ"ט, עמ' 720 

עדכון מחיר 
השירות

עדכון מחירים




